
Et godt arrangement i starten af august 2019  

MC Hedetourerne i Brande afholdt hyggeweekend i starten af august. Det var vistnok Pia og Jens-

Erik, der havde puffet lidt til ”Branditterne”, Lone, Kaj og Flemming  

Som ved tidligere ”Hyggeweekender” i Brande, var der fuldstændig styr på alt. Selvom man gerne 

måtte være på egen forplejning, var det muligt at købe drikkevarer, pølser/kartoffelsalat fredag, fælles 

aftensmad om lørdagen – og morgenmad både lørdag og søndag. Alt til favorable priser. 

 Parkeringsforholdene var også helt i top. 

 

Der er altid garanti for en spændende fællestur, når Guzzi Flemming er involveret. Denne gang 

besøgte vi en gut, der i sit kreative univers bl.a. restaurerer motorcykler, biler og motorer. Lyden af de 

sidste fremkaldte salige smil hos alle ”drengene”.  



Udover kørsel på små hyggelige veje, bestod fællesturen også af en smagsprøve på ”International 

Street Art Festival” og besigtigelse af Brandes ”dyreste hul” i ”Bestseller-byen”. 

Der var lagt op til råhygge hele weekenden, og der manglede absolut ingenting. Vi sørgede nu også 

selv for lidt, nemlig at der var noget i både de store og små glas. 

Mon Pia og Jens-Erik har sat 

betingelser for at ville 

deltage i arrangementet? I 

hvert fald var der reserveret 

teltplads til dem nede ved 

søen  Nå, vi satte nu også 

vores ”Klude-villa” op 

dernede.  

Lørdag morgen sagde Jens-

Erik, at vi havde da rigtig 

moret os til langt ud på 

natten. Jeg var godt nok 

vågnet ved, at Jens – ikke 

bare snakkede i søvne – men 

også havde slået en høj latter 

op. Ha-Ha  

Hvis vores gode ”naboer” 

ikke har noget imod det, så 

vil vi også sætte stor pris på 

en reservation på teltpladsen 

ved søen næste gang, der 

bliver arrangeret hygge-

weekend i Brande – og det 

håber vi bestemt, der gør . 

 

Mange hilsner og tak for en dejlig weekend til arrangører og alle deltagere fra Jens Ove og Lene 

 


